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   چكيده

كمبود نيازهاي شهروندان و با افزايش جمعيت شهر نشيني و پراكندگي تراكم شهري و شدت كاربري زمين در سطح و ارتفاع ها، 

شهري به طراحي سيستم هاي حمل و نقل شهري پايدار و هماهنگ با تمام  براي دسترسي به امكانات حمل و نقل شهري، برنامه ريزان

هاي ترافيك در راه ساعات اوج درشهر اروميه باعث شلوغي بافت سنتي . دنشوهدايت مي  معيارهاي زيست محيطي و يكپارچگي

وع به صورت موردي تحت اين موضمقاله حاضر سعي شده است كه اين . لذا در شده استنيز اين شهر در سال هاي اخير  شرياني

و بررسي وضع موجود جهت هاي سفر ي ويژگيهاآمارگيرياستفاده از روش مطالعه اي و ارزيابي، گيرد. در ابتدا با بررسي قرار

مشكالت صورت گرفته  كاهشو سپس ارائه راهكارهاي رفع و يا  شدشناسايي مشكالت سيستم حمل و نقلي و ترافيكي اين شهر آغاز 

 طراحيباشد.  يطرح م نيا يو لزوم اجرا ينيام-يكاشان ابانيخ ريدر مس  ژهيتبعات خط و يبررسبه  قيتحق نيموضوع اسپس است. 

 27گردد. كاهش  يم يقبل ريها نسبت به مس حركت اتوبوس ريطول مس يدرصد 27سبب كاهش  اتوبوس هاي تندرو ژهيخط و نيا

ها و از همه مهمتر كاهش زمان  اتوبوس يو نگهدار ريتعم نهيهز هشكا ،يها سبب كاهش آلودگدر مسافت سفر اتوبوس يدرصد

خط  نيمردم در ا ياز سو يحمل و نقل عموم ستمياستفاده از اتوبوس و س شيسبب افزا ز،يگردد كه آن ن يمنيز ها سفر اتوبوس

 .كندميدر اين شهر برخوردار  اين خطاز طراحي  شهروندان را رضايتمنديشود و  يم

  

 

  ، خط ويژههاي تندروترافيك شهري، حمل و نقل عمومي، راهكارهاي ساماندهي، اتوبوس: كليديهاي واژه

  

 مقدمه -1

تراكم ترافيك  ،امروزه با افزايش استقاده از وسايل نقليه شخصي

استفاده از وسايل نقليه  در شهرها و افزايش مشكالت آن ها،

طلبد. مشكالتي كه اكثر شهرهاي بزرگ با عمومي ضرورت مي

زيست، آلودگي صوتي،  هستند در بخش محيط آن روبرو

سياست هاي مرتبط به زمان و جذب سفر براي مسافران در 

باور و  قي(صد باشدمناطق پر تراكم شهري مي

به منظور كاهش پيامدهاي منفي تراكم . )1390،همكاران

هاي توسعه پايدار و برنامه ريزان شهري سياست ،ترافيك

سيستم حمل و نقل عمومي را پيشنهاد مي دهند تا  گييكپارچ

بتوانند به اهداف موجود در كالن شهرها براي توسعه سيستم 

هاي حمل و نقل و كاهش آسيب پذيري آن ها در مواقع تراكم 

ارزيابي  وترافيكي اقدام كنند. در چهارچوب هاي تحليلي 

مبتني بر پايداري سيستم حمل و نقل از مدل هاي پويايي 

و علت ها و معلول هاي  وابط بين سيستم ها استفاده مي شودر

 نشان داده مي شوددرگير در پايداري سيستم حمل و نقل 

 در تحقيقي ديگر حدادي و شير محمدي). 2005ريچاردسون، (

به بررسي يكپارچگي سيستم هاي حمل و نقل عمومي ) 1396(

شهري پرداختند و عوامل اجتماعي، اقتصادي، فني و زيست 

محيطي را از ديدگاه يكپارچگي سيستم حمل و نقلي براي 

. آنها در مورد بررسي قرار دادندسيستم اتوبوس هاي تندرو 
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بندي تصميم تحقيقشان نشان دادند كه اين عوامل در اولويت

به همين  .ي برنامه ريزان شهري نقش موثري ايفا مي كنندگير

منظور براي اهداف توسعه پايدار و يكپارچگي سيستم حمل و 

ن سيستم نقل عمومي شناسايي و بررسي مشكالت مرتبط به اي

حاضر در پنج بخش مراحل  ژوهشپضروري است. بنابراين 

ي انجام مطالعات و بررسي و شناسايي مشكالت و نارسايي ها

سيستم حمل و نقلي  و ترافيكي شهر اروميه در سه رويكرد 

شبكه معابر، منطقه مركزي شهر و سيستم حمل و نقل همگاني؛ 

 همراه با ارائه راهكارها و تعيين اثر بخشي راهكارها و 

مطالعات  بر اساسبندي آنها صورت گرفته است. اولويت

شهر در  1382در سال توسط شهرداري اروميه صورت گرفته 

اروميه به منظور كاهش ترافيك از يكي از قسمتهاي مركزي 

دو خيابان از  - (ايالت) ميدان واليت انقالب فقيه - شهر

خيابانهاي اصلي شهر اروميه يعني خيابانهاي اميني و كاشاني به 

صورت يكطرفه تبديل شدند كه اين طرح تبعات مثبت و منفي 

به منظور كاستن طالعه بنابراين هدف اين مبه دنبال داشته است. 

براي اين  1از تبعات منفي اين طرح، طرح ايجاد خط ويژه

براساس مطالعات ترافيكي و شناسايي  1395در سال مسيرها 

مطالعات و آمارهاي ترافيكي مشكالت و راه حل ها بر مبناي 

. شده استمطرح  1387و 1380نسبت به سال هاي  1394سال 

 و ها بخش درون مطالعات محدوده شناساييبا در اين مطالعه 

 شهر بنديناحيه شامل مطالعاتي هاي محدوده بندي ناحيه سپس

 تعيين ضوابط رعايت با كه گيردصورت مي شهر نفوذ حوزه و

 منطقه 4 در ترافيكي ناحيه 57 به اروميه شهر ترافيكي، نواحي

به طوري كه نواحي ترافيكي . هرداري اروميه تقسيم گرديدش

طبق در منطقه مركز شهر و ساير نواحي تا مرز من 4يك الي 

  شهرداري اروميه گسترش يافت. 

  

  توسعه شهري و اسكان جمعيت -1- 1

ناكارآمدي طرح هاي توسعه شهري و افزايش رشد 

جمعيت از يك سو و نارضايتي ساكنان كالن شهرها به دليل 

گراني مسكن، ترافيك سنگين و آلودگي زيست محيطي و 

توزيع ناعادالنه خدمات شهري و ناهنجاري اجتماعي باعث 

است و به  متعددي براي برنامه ريزان شهريبروز مشكالت 

ي و برنامه ريزي شهري منظم در سطح يريتبرنامه هاي مد

همچنين رضايي . )1383(صرافي و تورانيان،  شهري نياز است

 و بندياولويت) با تحقيق خود تحت عنوان 1395و كريمي (

نشان AHP از  استفاده با شيراز شهر توسعه استراتژيهاي تعيين

هاي توسعه استراتژي هايديدگاه ودادند با تغيير طرح هاي 

 و يياول، عدالت فضا تياولوشهري را به ترتيب اولويت نظير

 سميدوم، گسترش تور تياولو يامكانات دارا نهيبه عيتوز

 در شهرمترو  ليتكم داريپا يدسترس يسوم و در راستا تياولو

 پنجم  تيقرار داشته و اولو يزيرچهارم برنامه تياولو

و گسترش  سعهتو .انداز است چشم نيتدو زين يزيربرنامه

هاي حمل و نقل عمومي بر بهاي زمين، مسكن، و در  سيستم

 نتيجه ميزان تركم ساختمان ها در مناطق دور و نزديك به 

هاي حمل و نقل عمومي اثر گذار است. و نقش موثري در راه

جذابيت واحدهاي مسكوني و تجاري و توسعه اين مناطق دارد 

 2سيستم اتوبوس تندروبراي مثال ). 1396 ،و همكاران ييآشنا(

و با  دارندتاثير بسزايي در افزايش قيمت امالك مسكوني 

بوكارجو و دورشدن از آن ارزش امالك كاهش مي يابد (

به نحوه توسعه در اين پژوهش با توجه ). 2012همكاران، 

شبكه معابر اروميه، نحوه رشد و توسعه شهر و كاربري هاي 

اروميه و بهنگام كردن جديد، رشد و نحوه توزيع جمعيت در 

هاي توليد و جذب سفر در مطالعات نظر گرفته شده شاخص

است. توسعه شهر اروميه با توجه به امكانات و محدوديت هاي 

توسعه فيزيكي شهر در سمت شمال غربي و شمال شرقي 

. بررسي سطح شبكه معابر شهر اروميه ه استتشخيص داده شد

هماهنگ با توسعه شهر دهد كه طي سال هاي اخير نشان مي

هكتار در سال  7800به حدود  1370هكتار در سال  5300

درصد  68، سطح شبكه معابر اروميه نيز در اين دوره 1380

افزايش يافته است كه رشدي بيش از توسعه شهر داشته است 

به عبارتي ديگر سهم سطح شبكه از كل اراضي شهر كه در سال 

درصد  92/14ر اين دوره به درصد بوده، د 29/13معادل  1370

شود كه از افزايش يافته است در مقايسه سرانه معبر مالحظه مي

 1380مترمربع در سال  85/22به  1370مترمربع در سال  69/18

ارتفاع يافته است. اين امر نشانگر آن است كه توسعه شبكه 

معابر اروميه آهنگ رشد تندتري نسبت به جمعيت اراضي 

ر عين حال هنوز به سطح مورد نظر در طرح داشته است ولي د

درصد از اراضي شهر مي باشد  61/20تفضيلي كه معادل 

در مطالعات طرح تفضيلي اروميه و مقايسه آن با  نرسيده است.

بيني ، چهره اي متفاوت با پيش1380وضعيت موجود در سال 

پيش  1380براي سال  1370هاي طرح تفضيلي (كه در سال 

مشاهده شد كه آهنگ تندتري در رشد و توسعه  بيني شده بود)
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هاي توليد شهر به وجود آمده بود. جهت بهنگام كردن شاخص

- شاخص و  اقتصادي –هاي اجتماعي و جذب سفر، شاخص

 ه مي شوندگرفت قرار تحليل مورد سفر تقاضاي هاي

در مبحث  .)1382شاهي،  ؛2003چاكروبرتي و داس، (

 غير شاغلين چگالي شاخص اقتصادي، –هاي اجتماعي شاخص

 آمار رابطه اين در( سفر جذب عامل عنوان به نواحي در ساكن

 مناطق تفكيك به 80 سال در اروميه برق خانگي غير مشتركين

 چگالي هاي شاخص و) است شده استفاده برق گانه 25

ار قر نظر مد سفر توليد عامل عنوان به نواحي در جمعيت

هاي تقاضاي سفر ، به بحث شاخص گرفته است. و اما در

منظور بررسي و تعيين وزن نواحي ترافيكي از نظر ايجاد 

هاي مرتبط با كاربري زمين و مشخصات تقاضاي سفر، شاخص

و بدين ترتيب . گرفت قرار نظر مد توأماً اقتصادي، –اجتماعي 

) بدست 1مطابق رابطه ( سفر جذب با و توليد شاخص وزن

 : )1380، انيهبهب( آيدمي

  

  جذب سفر اي ديوزن شاخص تول= 

)1(                             
شاخص چگالي

)100 –(شاخص سهم كاربري  –وزن شاخص  	
         

) براي مطالعات ترافيكي بررسي شده در 1بر اساس رابطه (

و  28 ، 8 ، 15،  11نواحي ترافيكي شماره كالن شهر اروميه، 

به ترتيب داراي بيشترين وزن به لحاظ شاخص هاي توليد  29

به ترتيب  10و  8 ،4،  3، 2 ، 1سفر، و نواحي ترافيكي شماره 

هاي جذب سفر در داراي بيشترين وزن به لحاظ شاخص

  مقايسه با نواحي ديگر شهر تشخيص داده شدند.

 

  سيستم حمل و نقل همگاني -1-2

هرهاي پرجمعيت در نقاط مطالعه و بررسي بر روي ش

اي دهد كه هر چه زيرساخت هاي جادهمختلف جهان نشان مي

و ميزان فضاي تخصيص يافته به حمل و نقل درون شهري 

 و بنزين مصرف - اتومبيل از استفاده بيشتر باشد به همان اندازه

). همچنين 1989كن ورثي و همكاران، (شودمي بيشتر آلودگي

هاي حمل و نقل شهري در دنيا نشان هاي سيستمروند پيشرفت

مي دهد كه روند صنعتي اتومبيل محور به سمت پياده روي و 

ظير استفاده از خطوط ويژه ناستفاده از حمل و نقل عمومي 

 آزمايشگاه(اتوبوس تندرو، مترو، تراموا و .. افزايش يافته است

با توجه به ). 1375 ،انگلستان ونقل حمل و جاده تحقيقات

راكم ترافيك، سريع سفرهاي درون شهري و كاهش ت افزايش

توسط كارشناسان و برنامه ريزان شهري  سيستم اتوبوس تندرو

به منظور كاهش زمان سفر، افزايش دسترسي و كاهش 

هاي به منظور مطلوبيت هاي همگاني براي مسافران آاليندگي

 سريع اتوبوس سيستم كالن شهرها درشود. شهري پيشنهاد مي

 با وسايل رقابت منظور به جذاب و موثر راهكار يك عنوان به

 مركزي نقاط به دسترسي تا باشد مي مطرح شخصي نقليه

 در ساكن افراد تمامي براي شهر حومه و مسكوني مناطق شهر،

  ). 1390،و همكاران صديق باور(شود پذيرامكان شهرها

هاي تندرو زماني موثرند كه بايد توجه داشت كه اتوبوس

براي آنها خطوط ويژه تعريف شوند در غير اينصورت اتالف 

شود (ارغواني، هاي معمولي ميزماني آنها مطابق با اتوبوس

 روش از استفاده با) 1395به عالوه ايزد و همكاران (). 1385

سيستم با اجراي نشان دادند كه ميداني  مطالعات پيمايش

هاي مختلف حمل و نقل به كاهش در بخشهاي تندرو اتوبوس

مشكالت ترافيكي، آلودگي زيست محيطي در شهر اصفهان 

به كاربردن يك سيستم حمل و نقل پايدار از طرفي كمك كنند. 

نيازمند سازگاري با عوامل نظير آلودگي زيست محيطي، ايمني، 

رضايتمندي، دسترسي آسان، زمان سفر، بازدهي سرمايه، 

، كارايي در شرايط بد جوي و مصرف سوخت، هزينه سفر

بندي مدهاي مختلف حمل و نقل رتبهجايي است. ظرفيت جابه

در كالن شهر  به كمك روش تاپسيس مسافري درون شهري

كه از بين معيارهاي مهم پايداري و رتبه  مي دهندتهران، نشان 

، به ترتيب مترو، اتوبوس هاي تندروبندي مدهاي حمل و نقل 

مي  شخصي سواري و موتور دوچرخه، تاكسي، ون، اتوبوس،

توانند در كالن شهرها از نظر توسعه و پويايي مورد توجه قرار 

عوامل مهم در  همچنين يكي از. )1396(اناري و شجاعي،گيرند

ل و نقل، دوربودن هاي همگاني حمنارضايتي از سيستم

. و به عنوان ها از منزل ساكنين و شهروندان مي باشدايستگاه

پارامتر منفي اثرگذار در عدم استفاده افراد ساكن در محدوده 

باشد (حبيبيان و خارج از مركز شهر با سيستم هاي همگاني مي

بررسي بر روي دسترسي عابران به مطالعه و ). 1395كرمانشاه، 

كه امالك  نشان مي دهندهاي ويژه ها و خطوط اتوبوسايستگاه

دورتر دارند و ارزش  مجاور خطوط ارزش بيشتري از امالك

افزوده اطراف خطوط فرعي، مثبت و اطراف خطوط اصلي 

منفي است كه اين تغييرات تابع طبقات اجتماعي و اقتصادي 

نيز ارزش افزوده امالك مسكوني  .)2010مونزراسكين، است (

و براي  ٪17و  ٪8/5در اثر خطوط ويژه اتوبوس تندرو بين 
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پوردمو و است ( ٪367تا  ٪257مناطق با كاربري تجاري بين 

شبكه خطوط اتوبوس  با توجه به اين كه). 2007همكاران، 

خط آن  29خط است كه  42راني شهر اروميه و حومه شامل 

خط در مسير حومه  12مربوط به خطوط داخل شهر اروميه و 

كنند. كل ناوگان اتوبوس راني اروميه و  اروميه فعاليت مي

مي باشد. بطور متوسط هر  دستگاه اتوبوس 178حومه شامل 

نفر را در شبكه خطوط جا به جا  1218اتوبوس فعال روزانه 

 8/7كند و متوسط طول جابه جايي با اتوبوس كمتر از  مي

دقيقه و متوسط  64كيلومتر است. متوسط زمان رفت و برگشت 

كيلومتر در ساعت مي باشد و نيز  6/16سرعت در شبكه 

دقيقه  25هر مسير نزديك به متوسط سرفاصله اتوبوس ها در 

در دو بخش حومه اروميه راني بوسسامانه مينيهمچنين  است.

دستگاه فعال در شهر  165خط كه شامل  22و داخل شهري در 

-ناوگان سامانه تاكسي شود.دستگاه در بخش حومه مي 417و 

تاكسي  110تاكسي پالك قرمز و  2567شامل نيز راني اروميه 

، (شهرداري اروميهباشدپالك سفيد مي پيكان 130ويژه و 

1394(.    

  

  

 

  پيشينه تحقيق -2

  اهداف اين مطالعه به صورت خالصه عبارتند از:

بررسي و شناسايي مشكالت سيستم حمل و نقل شهري  - 

  . كالن شهر اروميه

ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد سيستم حمل و نقل عمومي  - 

  .در كالن شهر اروميه و همگاني

طراحي و ايجاد خطوط ويژه اتوبوس هاي تندرو به عنوان  - 

جايگزين در مسيرهاي پر تردد و شرياني هسته مركزي كالن 

مبتني بر بر اساس مطالعات ترافيكي اين شهر شهر اروميه 

سازگاري بر كاهش آلودگي و هزينه عملكردي و كاربري 

 وسايل نقليه در مصرف سوخت.

  

  روش شناسي تحقيق  -3

 آمارگيري -3-1

براي دسترسي و جمع آوري اطالعات با توجه به 

مطالعه محدوديتها روش هايي معرفي مي شود از قبيل روش 

 كهاست تحليلي و از پرسشنامه  - كاربردي با شيوه توصيفي 

باشد جهت حجم نمونه آماري از مبتني بر رويكرد مشاركتي مي

از  مرتبط به هر هدفهاي سپس شاخص و استمدل مورگان 

مي گردد و نتايج پرسشنامه در مدل  منابع علمي معتبر استخراج

SWOT  ) نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهديد) تنظيم و با

دهي مي توان راهبردهاي رسيدن به هدف مورد استفاده از وزن 

) نيز 1395و همكاران ( فرنظر را به دست آورد. در تحقيقي ايزد

به راهبردهاي توسعه و بهبود سيستم  SWOTتوانستد با مدل 

هاي ميداني، روشعالوه بر اين، . معرفي كنند اتوبوس تندرو

مطالعاتي و كتابخانه اي و اسنادي به عنوان كامل ترين مجموعه 

ها براي ارزيابي ايستگاه هاي اتوبوس و ها و استراتژيروش

ه به كار برد GISو با استفاده از  AHPتاكسي توسط مدل 

طالعات ثبت ). بنابراين ا1393 ،قهري و همكاران( شوندمي

شده در سازمانها و نهادهاست (اطالعات اسنادي) و يا به 

صورت برداشت آمار و اطالعات موردي به صورت شمارش و 

بنابراين در اين مطالعه، . است پرسشي (اطالعات ميداني)

هاي حمل و نقل همگاني، سرعت و حجم آمارگيري از سيستم

، منطقه مركزي شهر، مناطق دروازه اي شهر، رترافيك معاب

هاي اصلي سيستم حمل و نقل همگاني ها و ايستگاهپايانه

در آمارگيري از سرعت و حجم ترافيك معابر؛  صورت گرفت.

ساعت، شمارش  16شمارش تفكيكي وسايل نقليه به مدت 

حجم ترافيك خيابانها در ساعت اوج، حجم حركات گردشي 

ها در ساعت اوج و متوسط سرعت ترافيك در خيابانها  تقاطع

مدنظر قرار داشت. در منطقه مركزي شهر نيز شمارش حجم 

وسايل نقليه ورودي و خروجي منطقه، عابرين پياده منطقه و 

اي شهر، پاركينگ منطقه انجام گرفت. در آمارگيري دروازه

شمارش وسايل نقليه ورودي و خروجي در دروازه ها و 

 دروازه در نمونه نقليه وسايل رانندگان با مقصد –به مبدا مصاح

وقف وسايل نقليه همگاني و ت زمان و تواتر تعداد،. شد انجام ها

ها و ايستگاههاي تعداد مسافران نمونه نيز در آمارگيري از پايانه

اصلي سيستم حمل و نقل همگاني تعيين گرديد. الزم به 

ارگيري، به صورت توضيح است كه قبل از انجام هر آم

آزمايشي، آمارگيري نمونه اي در ساعات اوج صبح و بعد از 

ظهر انجام شد و براساس آن تعداد آمارگير مورد نياز در ساعت 

اوج تعيين شد. در مورد مسافر سوار و پياده شده در ايستگاه 

هاي اتوبوس، نظر به اينكه نتايج اين آمارگيري در طراحي 

برد دارد در دو مرحله اوج صبح و بعد سيستم اتوبوس راني كار

 از ظهر، آمارگيري انجام گرفت.
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  بخش حمل و نقل همگاني -2- 3

مهمترين در توليد و جذب سفر تعادل عرضه و تقاضا 

عامل ساماندهي سامانه هاي حمل و نقل همگاني در يك شهر 

. تقاضاي )2002موسسه راه و حمل و نقل آمريكا، ( است

سفرروزانه نسبت مستقيم با جمعيت ساكن و انواع اهداف سفر 

جمعيت شهر  1395سال در محدوده مورد مطالعه دارد، در 

نفر برآورد شد كه با توجه به ضريب تحرك  1040565 اروميه

سفر سواره به ازاي هر  35/1سواره پيشنهادي وزارت كشور كه 

زانه نزديك شود كه رو نفر ساكن است، پيش بيني مي

سفر سواره در شهر اروميه توليد شود. از طرفي با  1404763

ها و روستاهاي اطراف شهر اروميه طبيعي توجه به وجود بخش

است كه تعداد زيادي سفرهاي شناور و روزانه هم وجود 

داشته باشد كه مربوط به غير ساكنين است. با توجه به 

هاي سواره شهر جمع سفر ،آمارگيري دروازه هاي اين سفرها

شود. براساس جدول  برآورد مي سفر  3288720 اروميه بالغ بر

سهم وسايل نقليه مختلف در جابه جايي سفرهاي روزانه  1

 براساس تحليل آمارهاي ترافيكي برآورد گرديده است.

تواند نشان  يسفر بر حسب اهدف سفر م يتقاضا عيتوز

 ايمستمر  يضرور ريغ اي يضرور يسفرها تيدهنده وضع

سامانه  نياهداف سفر مسافر تيوضع زين 2باشد. جدول  ياتفاق

 ساعات در – يدروازه ا يريو آمارگ يحمل و نقل همگان يها

حمل  يعرضه سامانه ها دهد. مي نشان را – عصر و صبح اوج

 يراناتوبوس يخط 42شبكه  كي هيدر شهر اروم يو نقل همگان

 يرانبوس ينيشبكه م كيدستگاه اتوبوس فعال و  110با حدود 

دستگاه  2700بوس و  ينيدستگاه م 500با  ييو روستا يشهر

دستگاه مسافركش است كه هم اكنون به  1200و  يرسم يتاكس

 يحمل و نقل عموم ليسفر با وسا يتقاضا يجوابگو يسخت

 يز: تقاضاعبارتند ا نهيزم نيكمبودها در ا نيباشد. مهمتر يم

 ،يكوچك مانند سوار هينقل لياستفاده از وسا يباال برا اريبس

هم از نظر ناوگان و هم از  يخط يبودن سامانه تاكس تيكم فعال

 سيدر ارائه سرو يشهر يبوس ران ينيم ينظم ينظر شبكه، ب

خطوط، جوابگو نبودن عرضه اتوبوس ها هم از نظر  ريدر مس

 اياتوبوس  يناوگان و هم از نظر شبكه، فاقد خطوط رسم

  اطراف در حال توسعه. يهابودن مناطق و شهرك يخط يتاكس

 

 

  ترافيكيجايي سفرهاي روزانه براساس تحليل آمارهاي سهم وسايل نقليه مختلف در جابه .1جدول 

نوع حمل 

  و نقل

نوع وسيله 

 نقليه

ضريب  تعداد جابجايي

جابجايي 

 سفر

متوسط ضريب  سهم سفر تعداد سفر

 سرنشين

 تعداد سفر نفر يك وسيله در روز

اتومبيل  خصوصي

  شخصي

370000  1  37000  11  2  5  

  3  3/1  06/1  35000  1  35000  موتور سيكلت

  4  8/1  22  71200  1  71200  وانت

 - - 14 476200 1 476200  نقل خصوصي جمع حمل و

  1130  2/37  25  819500  1/1  745000  اتوبوس شهري عمومي

ميني بوس 

  شهري

68000  1/1  74800  3/2  9/12  490  

ميني بوس 

  روستايي

98400  1/1  108240  3/3  9/12  70  

تاكسي 

  چرخشي

645000  4/1  903000  27  3/3  90  

  85  3/3  20  671350  45/1  463000  تاكسي خطي
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  85  8/2  11  355250  45/1  245000  مسافر كش

 - - 89 2943720 3/1 2264400  جمع حمل و نقل عمومي

 - - 100 3288720 2/1 2740600 جمع كل

  1395منبع: پژوهش حاضر، 

  وضعيت اهداف سفر مسافرين .2 جدول

 جمع تاكسي و مسافر كش ميني بوس شهري اتوبوس دروازه اي  هدف از سفر

تعداد 

 نمونه

تعداد   درصد

  نمونه

تعداد   درصد

  نمونه

تعداد   درصد

  نمونه

  درصد  تعداد نمونه  درصد

  47 7639  37 2130  15 189  39 898  63  4422  شغلي

  14  2305  15  867  7/3  46  19  445  13  947  تحصيلي

  14  2291  17  980  9/8  110  14  312  13  889  ساير

بازگشت به 

  منزل

786  11  646  28  896  72  1764  31  4092  25  

  100  16327  100  5741  100  1241  100  2301  100  7044  جمع

  1395منبع: پژوهش حاضر، 

  

 

تعيين مشكالت و كمبودهاي ايستگاههاي سامانه  -3- 3

  اتوبوس راني

هاي مناسب هاي مختلفي براي تعيين مكانامروزه روش

هاي اتوبوس توسط محققين معرفي شده است. در ايستگاه

با مدل تحقيقي تحت عنوان مكان يابي ايستگاه هاي اتوبوس 

ANP  و منطق فازي درGIS  خرم آباد نشان داده شد در شهر

كه ايستگاه هاي موجود در شهرستان خرم آباد از نظر موقعيت 

مكاني مناسب نبود و نيازمند سازماندهي هستند. به خصوص 

هاي شمال غرب و مرتبط با مناسب نبودن موقعيت ايستگاه

 و زمان طولجنوب شهر بود و پيشنهاد مبني بر لحاط نمودن 

 تجاري، مراكزاداري، مناسب به دسترسي ازدحام، سفر،

در  شهروندان براي ...و تجهيزات شهري و تأسيسات آموزشي،

مهمترين مسئله در  ).1394و همكاران،  (وارثي نظر گرفته شد

اين زمينه، نبود يا ناقص بودن سر پناه ها و سكوهاي مناسب 

براي استفاده مسافرين اتوبوس است كه مخصوصاً در ابتداي 

خطوط در مسير برگشت از اطراف به طرف مركز شهر، در 

مسيرهايي كه حجم مسافر زياد است نصب سرپناه ضروري 

اه هاي نصب شده نيز است. الزم به توضيح است كه اكثر سرپن

از ابعاد استاندارد و مناسب است نصب سر پناه ضروري است، 

الزم به توضيح است كه اكثر سرپناه هاي نصب شده نيز از ابعاد 

درصد  10تا  8استاندارد و مناسب خارجند. هم اكنون بين 

ها داراي امكانات رفاهي مي باشند كه اين نسبت ايستگاه

افزايش يابد؛ يعني در هر مسير بايد  درصد 30حداقل بايد به 

ها داراي امكانات رفاهي حداقل يك چهارم تا يك سوم ايستگاه

هاي يكي از مهمترين نقايص و كمبودهاي ايستگاه باشند.

ها در معابر اتوبوس در شهر اروميه, عدم عقب نشيني ايستگاه

پر ترافيك مي باشد كه اين امر به نوبه خود باعث افزايش 

  شود. ك در اين معابر ميترافي

  

  يافته هاي تحقيق  -4

  حمل و نقل همگانيي سامانده يارائه راهكارها -1- 4

در اين مرحله با استفاده از شناسايي مشكالت و وضع موجود 

هاي حمل و نقل همگاني شهر اروميه، راهكارهاي سامانه

  ساماندهي مشتمل بر موارد زير ارائه گرديد:

  

ناوگان موجود اتوبوس و ميني تخصيص بهينه  - 1- 1- 4

  بوس و تاكسي خطي

دستگاه 340براي شرايط موجود اتوبوس راني، حداقل   

دستگاه بوده كه افزايش  111اتوبوس الزم است ولي موجودي 

  دستگاه قطعي شده و بر طبق رقم اخير پيشنهاد  190آن به 
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همچنين دستگاه فعال باشند.  2شود كه در هر خط حداقل مي

به  20هاي تاكسي نيز افزايش تعداد خطوط از مورد سامانهدر 

دستگاه تاكسي مي باشد يعني پيشنهاد  400مستلزم وجود  60

 برابر افزايش يابد. 3شود كه تعداد تاكسي بايد به مي

  

  پيش بيني الگوهاي سفر روزانه شهر اروميه - 2- 1- 4

 در پيش بيني الگوهاي سفر روزانه شهر اروميه با توجه به

رشد و نحوه اسكان جمعيت و افزايش جمعيت كشور و نحوه 

توسعه شهر اروميه جمعيت در افق طرح برآورد گرديده و 

هاي توليد و جذب سفر نواحي ترافيكي و حجم سپس شاخص

سفرهاي روزانه شهر و حجم توليد و جذب سفرهاي شهر و 

نحوه توزيع سفر بين مناطق ترافيكي و مالكيت وسيله نقليه و 

فكيكي وسيله سفر و نيز تخصيص حجم وسايل نقليه توزيع ت

كه  3 نوان نمونه جدولشده و به مسيرها تعيين گرديد. به ع

  مقايسه تعداد سهم سفر با هر يك از وسايل نقليه را در 

دهد ارائه گرديده  را نشان مي 1394و  1387 ،1380سال هاي 

تقاضاي سفر در شهر اروميه به دو صورت تقاضاي  است.

 به عمدتاً كه –ساكنين شهر و تقاضاي سفرهاي شناور روزانه 

. پيشنهاد باشدشود، ميمي مربوط شهر به حومه از سفرهاي

راني، براي سهم سامانه اتوبوس 1394بر اساس سال نهايي 

و  ،هامسافركشهاي خطي و چرخشي، تاكسيجذب سفرها با 

 درصد مي 56برابر با ، و روستايي يني بوس درون شهريم

شود. سهم اتوبوس از جابجايي روزانه ساكنين شهر اروميه در 

جمعيت شهر  شود.درصد پيشنهاد مي 30افق طرح معادل 

آمارگيري شده نفر  1040565برابر  1395در سال نيز اروميه 

كه با توجه به افزايش توليد خودرو و نرخ مالكيت  است

درصد به نرخ سفر سرانه، اين  5سواري شخصي، با افزايش 

. به عبارتي شود در نظر گرفته مي 42/1نرخ براي كوتاه مدت 

به  1380در سال  696000جمع سفرهاي روزانه ساكنين از 

افزايش  3288720به 1395در سال  و 1387در سال  860000

درصد از كل سفرهاي روزانه  30در صورتي كه يافته است 

توسط اتوبوس جابجا شود، تعداد سفرهاي انجام شده با 

سفر خواهد بود كه با توجه به ضريب  986616اتوبوس 

براي اتوبوس، اين ميزان سفر شامل بيش از  1/1جابجايي 

  جابجايي روزانه خواهد شد.  1085278

  

هاي حمل سامانه برآورد تعداد ناوگان مورد نياز -2- 4

  و نقل همگاني

هاي حمل و نقل در برآورد تعداد ناوگان مورد نياز سامانه

همگاني شهر اروميه سناريوهاي عملكرد موجود سيستم 

اتوبوس راني اروميه و استاندارد هاي رايج و شاخص وزارت 

با توجه  87كشور مدنظر قرار گرفت كه براساس آن در سال 

- دستگاه اتوبوس سازماني مي 400 به طرح پيشنهادي حداقل

راني اروميه باشد و جايگزيني در اختيار سازمان اتوبوس يستبا

هاي فرسوده نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در مورد اتوبوس

راني به حد يسامانه تاكسيراني در صورت عملكرد ناوگان تاكس

درصد و همچنين نوسازي دستگاه ناوگان فرسوده تا سال  35

هاي فرسوده براي افزايش ناوگان و جايگزيني تاكسي ،1387

. براي سامانه ميني بوس بوده استدستگاه تاكسي نياز  2000به 

دستگاه  500نيز در صورتي كه تعداد ميني بوس فعال موجود 

 800، الزم است اين ناوگان حداقل به در نظر گرفته شود

 80سال  سال آينده در هر 8يعني براي  ،دستگاه افزايش يابد

با توجه به تك هسته اي بودن شهر اروميه،  دستگاه افزوده شود.

بيشترين تقاضاي سفر روزانه در رابطه با منطقه مركزي شهر 

وجود دارد و لذا با توجه به افزايش روزافزون وسايل نقليه و 

رشد مالكيت وسيله نقليه؛ مشكالت و معضالت مركز شهر در 

دهي و ارائه د. براي سامانافق كوتاه مدت افزايش مي ياب

هاي بهبود وضعيت ترافيك در منطقه مركزي راهكارها و برنامه

شهر اروميه، وضعيت عبور و مرور عابرين پياده و وسايل نقليه 

بر ميزان عرضه و تقاضاي تسهيالت و تجهيزات حمل و نقل 

در اين منطقه پيش بيني گرديد. در اين رابطه كيفيت تردد 

حجم تردد عابرين پياده در معابر مركزي شهر  وسايل نقليه و

اروميه در افق طرح برآورد شد و ضمن تخمين ميزان توسعه 

كاربري هاي جاذب سفر نواحي و برآورد تقاضاي سفر به هر 

هاي مورد نياز منطقه نيز يك از نواحي منطقه، تعداد پاركينگ

  تعيين گرديد.

  

  ساعت اوجبرآورد كيفيت تردد وسايل نقليه در  - 3- 4

بيني تعداد وسايل نقليه موتوري اين برآورد براساس پيش

شهر اروميه در افق طرح و برآورد حجم جريان اين وسايل در 

هاي مركزي شهر انجام شد. نمونه اي از اين برآورد  خيابان

 4خيابان بررسي شده به صورت جدول  18براي دو خيابان از 

نيز بر اساس حجم موجود در هر  5در جدول  شود. ارائه مي
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خيابان نسبت به ظرفيت عملي آن كيفيت سطح سرويس همراه 

گيرد كه بيشترين زمان سفر با تاخير مورد بررسي قرار مي

شمال خيابان طالقاني با بيشترين  -مرتبط به قسمت جنوب

تاخير مي باشد. و كمترين زمان سفر با كمترين تاخير مرتبط به 

 شرق به غرب خيابان مطهري اروميه مي باشد. قسمت

 

  

  

  

  

  

  

  

 مورد مطالعه مقايسه تعداد سهم سفر با هر يك از وسايل نقليه در سال هاي  .3جدول

  1394سال  1387سال  1380سال  نوع وسيله  نوع سامانه

تعداد 

 سفر

  سهم سفر   تعداد سفر   سهم سفر % تعداد سفر  ٪ر سهم سف

 

  خصوصي
اتومبيل 

  شخصي

226000  28  290000  29  370000  14  

موتور 

  سيكلت

15000  9/1  20000  2  35000  3/1  

  6/2  71200  5  50000  5  40000  وانت

  17  476200 36 360000 9/34 281000  جمع خصوصي

 

  

  

  

  عمومي

  27  745000  30  300000  4/15  124000  اتوبوس

ميني بوس 

  شهري

49000  1/6  -  -  68000  5/2  

ميني بوس 

  روستايي

27000  3/3  40000  4  98400  6/3  

تاكسي 

  چرخشي

223000  6/27  300000  30  645000  24  

تاكسي 

  خطي

10000  3/1  -  -  463000  17  

  9/8  245000  -  -  4/11  92000  مسافر كش

  83  2264400 64 64000 1/65 525000  جمع عمومي

  100  2740600 100 1000000 100 806000 جمع كل

 1395منبع: پژوهش حاضر، 

 

  برآورد كيفيت تردد وسايل نقليه در ساعت اوج .4جدول 

جهت   نام خيابان

 حركت

درجه 

 معبر

پارك 

حاشيه 

اي به 

 متر

عرض سواره رو 

 به متر

 

ضريب 

ساعت 

  اوج

  )VP( حجم جريان حجم همسنگ  

94سال   87سال  80سال   مفيد كل عرض  

 مفيد

عرض 

  واحد

 طالقاني

جنوب 

  439 2950 2705  1905 1296  85/0  10/5  20/7  10/2    به شمال
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شمال 

  422 2889 2750  1902  1294  88/0  10/5  20/7  10/2  3  به غرب

  مطهري
شرق به 

    غرب

3  

10/2  05/8  95/5  87/0  1344  1976  2926 3150 382  

غرب به 

  420 3220 3049  2199  1496  88/0  95/5  05/8  10/2  شرق

  1395منبع: پژوهش حاضر، 

  

  در ساعت اوج سطح سرويس خيابان هاي مركزيبرآورد كيفيت  .5جدول 

  

  جهت حركت

  

ظرفيت عملي 

 عرض واحد

  

حجم نسبت 

جريان به 

 ظرفيت 

  

  زمان سفر آزاد

 (دقيقه)

  

  زمان سفر 

 (دقيقه)

 

زمان نسبت 

به  سفر آزاد

 زمان سفر

  

 تأخير به ثانيه

  

 سطح سرويس

جنوب به 

 شمال
180  44/2  20/1  60/7  33/6  384 

 

F 

 

61/5  73/6  20/1  35/2  180 شمال به غرب  332  
 

F 

 

4/3  84/4  20/1  12/2  180 شرق به غرب  218  F 

 

45/5  54/6  20/1  33/2  180 غرب به شرق  320 F 

 

  1395منبع: پژوهش حاضر، 

  

  تعداد پاركينگ هاي مورد نيازبرآورد  - 4- 4

ها از زيرساخت هاي حمل و با توجه به اين كه پاركينگ

نقل يك كشور محسوب مي شوند و نقش موثري در كاهش 

ترافيك، كارايي ترافيك و كيفيت زندگي شهري دارند. بنابراين 

ر مناسب بودن توزيع فضايي و مكاني آن ها نقش بسزايي د

دسترسي ترددهاي شهري، كاهش شلوغي و افزايش ظرفيت 

) با 1395يغفوري و همكاران ( در تحقيقيخيابان ها دارد. 

مكاني پاركينگهاي عمومي و - توزيع فضاييمطالعه بر روي 

هاي شيراز را در محدوده 8و  2ها در منطقه  مكانيابي بهينه آن

نشان بندي خيلي ضعيف تا بسيار خوب مناسب و با درجه

شدن دسترسي به با افزايش جمعيت شهري و موتوريزه .دادند

هاي شهري به خصوص در شهرهاي با تراكم باال پاركينگ

توسط برنامه ريزي پاركينگشود كه نيازمند برنامهدشوار مي

توجه به تقاضاي  . با)2013(وانگ و يان، ريزان شهري است 

گيري مركزي بطور چشمهاي باالي تردد در شهر اروميه، خيابان

با معضل توقف وسايل نقليه و عدم وجود ظرفيت الزم در 

اند و اين مشكل رو به رشد است. با استفاده از شبكه مواجه

و نرخ  1394نتايج آمارگيري در خيابان هاي مركزي در سال 

، تعداد 87 تا 80از سال درصدي اتومبيل شخصي  56رشد 

ها توسط ريب اشغال خياباناي وسايل نقليه و ضپارك حاشيه

و مي شود وسايل نقليه پارك شده در سال افق طرح برآورد 

خيابان منطقه مركزي شهر ارائه گرديد كه  16طي جدولي براي 

بدين  آمده است. 6جدول براي دو خيابان به عنوان نمونه در 

دهي منظور، جهت افزايش ظرفيت و ارتقاء سطح سرويس

هاي مركزي شهر، در ه بر خيابانشود كه عالوپيشنهاد مي
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با  هايي كه داراي كيفيت تردد اشباع شدهتعدادي از خيابان

 با سطح سرويس ) يا وضعيت نزديك اشباعF( 3سطح سرويس

)Eهاي مناسب اي حذف و در مكان) دارند پاركينگ حاشيه

هاي مناسب نيز پاركينگ عمومي احداث شود كه اين محل

 تعيين گرديده است.

دهد كه حداقل تعداد بررسي جدول مذكور نشان مي

 با كه است نياز مورد ايحاشيه پارك ساعت –فضا  22576

 2358 پارك براي هاخيابان حاشيه موجود ظرفيت به توجه

 نقليه، وسايل ايحاشيه پارك بودن آزاد صورت در نقليه، وسيله

 در موجود ظرفيت از بيش درصد 20 اشغال ضريب متوسط

أمين اين فضا الزم ت براي و باشدمي شهر مركزي هايخيابان

دقيقه و  50است كه زمان متوسط پارك هر وسيله نقليه حدود 

هاي عمومي و كمتر باشد. بررسي موقعيت و ظرفيت پاركينگ

دهد وسايل نقليه سبك در منطقه مركزي شهر اروميه نشان مي

ي فضاي پاركينگ فقره پاركينگ مستقر در اين منطقه دارا 9كه 

باشند. با توجه به دستگاه وسيله نقليه سبك مي 455براي 

ساعت روزانه هر پاركينگ،  12ها در اشغال بودن اين پاركينگ

   سرعت –فقره بر حسب واحد فضا  5940نظرفيت آ

 كه شودمي بيني پيش شده ذكر مطالب بنديجمع از. باشد مي

 ساعت – فضا 30000 حدود روزانه طرح، افق سال در

 رد نياز باشد.مو اروميه شهر مركز در پاركينگ

  

 

  برآورد تعداد پاركينگ هاي مورد نياز .6جدول 

ظرفيت پارك هر  طول معبر به متر  نام معبر

 طرف

موقعيت پارك 

 حاشيه اي

 ضريب اشغال برآورد حجم پارك

 در هشت ساعت

 

  در يك ساعت

  79/1  346  2771  باند شرقي  193  1654 باكريخيابان 

 –سه راه كاشاني 

  منتظري

  61/1  311  2484  باند غربي

  22/1  236  1884  باند شرقي  178  1529  خيابان مدني

  36/1  234  1947  باند غربي  مطهري –پنجراه 

  1395منبع: پژوهش حاضر، 

  

  وسايل نقليه در ساعات اوجبرآورد جريان تردد  - 5- 4

استفاده شد و با استفاده از  4ارزيابياز روش  مطالعه نيدر ا

صورت گرفت و  قهيدق 15هر  يبرا  يدست يريروش آمارگ

 يضرب شدند و آمار برا ۵گسترش بيآمار در ضر نيسپس ا

مورد نظر بدست  يرهايساعته در مس كي كيحجم تراف

معاونت  1380گذاري سال براساس شماره. )2002بنكز، (آمد

راهنمايي و رانندگي اروميه، از بدو تأسيس تا دو ماهه اول سال 

دستگاه سواري پالك سفيد و وانت پالك  58381جمعاً  1380

گذاري شده است. براساس آمارگيري و سفيد در استان شماره

انجام شده، متوسط ضريب  1380در سال ابتدا برآوردي كه 

 روزانه وسيله –فر و متوسط تعداد سفر ن 2سرنشين هر سواري 

 سواري هر شود، گفته نظر در 5/2 شخصي اتومبيل يك براي

 برآورد به توجه با كه كند مي جابجا نفر – سفر 5 روز در

با وسيله سواري شخصي، تعداد سواري فعال در  226000

دستگاه برآورد شده است كه  45000سطح شهر در سال مبنا 

  درصد جمع كل شمارش شده است.  77

درصد جمعيت استان در شهر اروميه  20با توجه به آن كه 

درصد وسايل نقليه  50ساكن است و با احتساب سهم حداقل 

 3500شود كه ساالنه تعداد  پالك شده براي اروميه، نتيجه مي

شود. هاي اروميه اضافه ميحجم سواريدستگاه سواري به 

رسيده دستگاه  25000سال اين رقم به حدود  7نتيجتاً طي 

دستگاه قبلي هم فعال باشند  45000. در صورتي كه است

دستگاه  70000به  1387هاي فعال در سال برآورد جمع سواري

سفر روزانه با وسايل  290000با توجه به برآورد  مي رسد

 سواري يك روزانه نفر –، تعداد سفر 1380در سال  شخصي 

 با كه معناست بدان اين كه شده است 1/4 حدود سال اين در

تعداد دفعات  ،ريب مالكيت خودرو در خانوارض افزايش

يابد به عبارتي با توجه به جمعيت استفاده از خودرو كاهش مي
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سواري فعال، ضريب  450000نفري شهر و تعداد  515000

 87نفر  1000به ازاي هر  1380مالكيت خودرو در سال 

كه جمعيت  پيش بيني شد 1387دستگاه بوده است. براي سال 

دستگاه بالغ  70000نفر و تعداد سواري به  610000شهر به 

 114نفر به  1000شود، لذا ضريب مالكيت خودرو به ازاي هر 

به عبارتي ضريب مالكيت سواري  يافته استستگاه افزايش د

به عالوه با . يافته استدرصد رشد  30سال بيش از  7طي 

 تعداد، 1395نفري در سال  1040565توجه به جمعيت  

دستگاه افزايش يافته است لذا ضريب  150000به سواري 

اين  رسيده است 5/2نفر به  1000مالكيت خودرو به ازاي هر 

سال دوم تا  7ضريب مالكيت سواري در حاكي از آن است كه 

و نشان دهنده افزايش تعداد  كاهش يافته است 5/2به  1394

ريزان ناوگان حمل و نقل عمومي اتوبوس و توجه بيشتر برنامه

باشد. به اين سيستم نسبت به وسايل حمل و نقل ديگر مي

سواري آنها تا تعداد وسايل نقليه تفكيكي و همسنگ  همچنين

 94و همچنين رشد وسايل نقليه موتوري تا سال  94سال 

 7محاسبه شده كه در جدول  1387و  1380نسبت به سال 

  است. آمده

  

  

 

 

  

  

  هاي تندرو طراحي و اجرا خط ويژه اتوبوس -6- 4

پايدار نشان داده است كه ها در سيستم حمل و نقل بررسي

توجه به الگوي زيست محيطي مورد اهميت است و به كار 

بردن اين الگو در مدل هاي كالن پويايي سيستم حمل و نقل، 

هاي زيست محيطي كردن شاخصريزي و بهينهدر برنامه

استادي ( هاي حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته استسيستم

اساس  بر). 1390ي،رصافي و جعفر ياستاد ؛1389جعفري، 

 لومتريك 100انجام گرفته، هر اتوبوس به ازاء هر  يهايبررس

كند. با توجه ليتر گازوئيل مصرف مي 20داخل شهر در حدود 

  متر  248درصدي در مسير جايگزين كه معادل 27به كاهش 

 12باشد، اين ميزان كاهش مسافت براي اتوبوسي كه حداقل مي

شود. و يا به مي كيلومتر 9كند، معادل ميبار اين مسير را طي 

يل به ازاء يليتر گازو 8/1عبارتي ديگر، موجب كاهش مصرف

   هر اتوبوس در طول يك روز خواهد شد.

ليتر بنزين  20كيلومتر 100هر اتوبوس به ازاء هر  اگر 

كيلومتر كاهش مسير براي هر اتوبوس  9مصرف بكند به ازاء 

ميزان  اين .شودميفه جويي ليتر صر 8/1در طول يك روز 

كاهش مصرف گازوئيل اثر بسيار مهمي در كاهش ميزان 

آلودگي در اين منطقه از شهر خواهد داشت و البته اگر ميزان 

كاهش مصرف بنزين ساير خودروهاي مجاز خط ويژه نيز در 

 با نظر گرفته شود، اثرخط ويژه توجيه بيشتري خواهد داشت.

اجراي خط ويژه جايگزين سه راه كاشاني به بعد (يعني در 

 خيابان – اميني - انقالب ميدان –مسيرهاي خيابان كاشاني 

 خواهد كاهش متر 2156 به مسير اين) عطائي خيابان – مدني

  . )2 شكل( يافت

سرعت اتوبوس در خط ويژه موجب  افزايشهمچنين 

شد. كاهش  ها خواهدكاهش صداي ناشي از موتور اتوبوس

هاي فشرده و نيز كاهش زمان هاي ناشي از ترافيكتعداد توقف

كاهد. شدت ميه ب 1در شكل سفر نيز از آلودگي مسير فعلي 

افزايش البته در مسير جايگزين افزايش ميزان آلودگي صوتي 

ها در اين مسير بيشتر اتوبوس عت. ولي به علت سريابدمي

موجود در مسير فعلي به مراتب جايگزين، اين افزايش از مقدار 

هاي تندرو از طرفي با افزايش ناوگان اتوبوس كمتر خواهد بود.

) به جاي مسير قبلي 2در خط ويژه در مسير جايگزين (شكل 

توان به اهداف افق طرح كه بتواند تعداد سفرها و )، مي1(شكل

  هاي روزانه شهروندان پاسخگو باشد، رسيد.   جاييجابه
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  برآورد جريان تردد وسايل نقليه در ساعات اوج .7جدول 

ضريب    نوع وسيله

همبستگي 

 سواري

  1394سال  1387سال  1380سال 

تعداد 

 وسيله

همسنگ 

  سواري

همسنگ  تعداد وسيله

  سواري

 همسنگ سواري تعداد وسيله

  150000  150000  70000  70000  45000  45000  1 اتومبيل شخصي

  4650  9300  3330  6700  2500  5000  5/0  موتور سيكلت

  12000  12000  1250  1250  10000  10000  1  وانت

  3350  670  1800  360  550  110  5  اتوبوس

  2335  934  1600  640  1250  500  5/2  ميني بوس

تاكسي و 

مسافركش 

  شخصي

2  3720  7440  4500  9000  8670  17340  

  189675  181574  98230  94700  66740  64330    جمع كل

  1395منبع: پژوهش حاضر، 

  

  

  

 

 

  )1395منبع: پژوهش حاضر، ( متر) 2940ها (طول مسير مسير فعلي حركت اتوبوس .1 شكل
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  )1395منبع: پژوهش حاضر، ( هاي تندرواتوبوس ها با اجراي طرح خط ويژهمسير جايگزين براي اتوبوس .2 شكل

  

دستي در مسيرهاي ورودي و مارگيريآاستفاده از  با

خروجي مسير خط ويژه معلوم گرديده كه ماكزيمم تعداد 

تاكسي به ازاء  200اتوبوس و حدود  36وسايل نقليه عمومي ، 

باشد.خط ويژه طراحي شده براي اين مسير از هر ساعت مي

 محورمي باشد كه در سمت راست   6تقابلي خطوط جريان نوع

نجراه پكاشاني به سمت ميدان انقالب و از ميدان انقالب تا 

  خط ويژه از مراكز تجاري عبور  اين چون. طراحي مي شود

اين مسير  ازمي كند، لذا براي حمل و بارگيري كاالهاي تجاري 

  .مي شودخودروهاي باري استفاده توسط 

اي باشد ر خط ويژه به اندازهبايستي عرض اين نوا بنابراين،

كرده  قفها بتوانند به راحتي از خودروهاي باري توكه اتوبوس

سبقت  اندمودهنهايي كه در ايستگاه توقف و نيز ساير اتوبوس

گرفته و به راه خود ادامه دهند و دچار پديده انسداد در طول 

ردد خودروهاي اورژانسي، پليسي، ت البتهنشوند  مسيراين 

. ها در مسير خط ويژه مجاز باشداني بايد در همه زمانآتشنش

هاي برنامه ريزان شهري در مسيرهاي به عالوه يكي از سياست

به  هاها در اين مسيربه علت حجم كم اتوبوسخطوط ويژه 

سلينو و ( شودهاي زرد رنگ نيز اجازه ورود داده ميتاكسي

  ).1993؛ بيرك وزاگرس، 1998همكاران، 

 

  گيري نتيجه -5
با افزايش استفاده از وسايل نقليه شخصي، تراكم ترافيك 

شهرها،  يكيزيگسترش فها، در شهرها و افزايش مشكالت آن

و  كيتراف نيتراكم سنگ ،ينيروند شهرنش شيتوسعه آنها، افزا

 كيمحدود تراف تيظرف ي،طيمح ستيهاي زبروز چالش

نقليه  شهرها به خصوص كالن شهرها با افزايش وسايل ،شهري

ي پويايي و يكپارچگي سيستم كه رابطه اندشخصي روبرو شده

  ريزان و حمل و نقل شهري بهم خورده است. برنامه

با شناسايي و مشكالت  اندگذاران شهري تالش كردهسياست

هايي بپردازند. بنابرابن در اين حلحمل و نقل شهري و ارائه راه

تعداد  ،ارزيابي تحقيقيمقاله سعي شده است با استفاده از روش 

سفرها و جابه جايي ها همراه با سهم سفر براي وسايل نقاليه 

و  وردبدست آرا بر اساس اهداف سفر در كالن شهر اروميه 

سپس برآورد كيفيت تردد وسايل نقليه بر اساس دو شاخص 

كزي شهر هاي مرـهمسنگ بودن و ضريب ساعت اوج در خيابان

ها صورت هاي مورد نياز در اين خيابانهمراه با برآورد پاركينگ

هاي ترافيكي تا بتوان بر اساس اين مطالعات و شاخص گيرد

هاي نظير حجم همسنگي، ضريب ساعت اوج، جابه جايي

هاي مركزي بتوان خط ويژه روزانه و پاركينگ ها حاشيه خيابان

اتوبوس هاي تندرو را طراحي و ايجاد كرد و بتوان از مزاياي 

ير كاهش حجم ترافيك، دسترسي آسان به مراكز مثبتي نظ

شهري توسط خيابان هاي مركزي و تجاري، كاهش آالينده 

هاي كاربري وسايل نقليه و هاي زيست محيطي و هزينه

حركت اتوبوسها نسبت  ريطول مس يدرصد 27كاهش همچنين 

كه باعث كاهش زمان سفر  گردد يمها اتوبوس يقبل ريبه مس

  بهره برد. ها مي شود، اتوبوس
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با بررسي هاي انجام گرفته استقبال عمومي شهروندان كالن 

شهر اروميه از اين طرح نيز در حد بسيار بااليي قرار گرفت. از 

طرفي يك طرفه شدن مسير خيابان كاشاني اميني از طرف 

خيابان كاشاني به اميني در واقع ارتباط دو سوي شهر را برا ي 

دود كرده است كه با اجراي اين طرح يك عابران پياده مح

ارتباط سريعتر براي مسافران اين دو قسمت برقرار مي گردد و 

-خياباناز خط ويژه از نوع تقابلي به علت منطقه تجاري بودن 

 اميني استفاده مي شود. - هاي كاشاني

  

 اهنوشتيپ -6
 

1. Exclusive Lane 
2. Bus Rapid Transit 
3. Level of Service  
4. Surveying Method 
5. Expansion Factor 
6. Contra Flaw Lanes 
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